הסתדרות הנוער העובד והלומד
מרחב חיים

פורום לקחים
מטרת הפורום הינה ללמוד את כל התאונות ו"כמעט תאונות" בחודש הנוכחי!
להכיר את הפרטים ,המסקנות והפקת הלקחים.
התאונות ו"כמעט תאונות" נבחרו מתוך סך האירועים אשר נראה לנו שניתן ללמוד מהם.
(מהדיווחים הושמטו שמות המעורבים).

________________________________________________________________

כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש ספטמבר 2020
משתתפים :יוני בן-דור ,רויטול , ,נדב קופול ,רז רפאל ,רון שרייבר ,אבי רוזן ,אמיתי בנקיר ,נשאת ברהום,
אייל יפו ,חמוד עמר ,ברק שלוסברג ,מתן עבודי ,דגנית דודאק ,אריאל כ"ץ ,רועי יוסף שני לוין ,דניאל סלע.

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 בדירת מגורי בוגרים ,אדם זר שהיה נראה שיכור עלה במדרגות לכיוון הבית (שער המתחם לא היה
נעול – בעיה שהייתה ידועה ולא טופלה) ,התחיל לצעוק על חברת תנועה איים באלימות ,לקח חפץ
מהמבנה והלך מהמקום .יש לוודא כי הכניסות לבית מגורים נעולות ותקינות .במקרה של אלימות יש
להתקשר במיידי למשטרה לקבל סיוע .בעיות כגון אלה יש לטפל במידי ללא דחייה.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 במהלך ביקור במוקד פעילות ,נמצא כי בחלק מהאגפים בקן אין חשמל ותאורה  .תקלה זו הייתה
צריכה להתגלות בסקר כהרף עין אשר לא בוצע – על רכז מוקד הפעילות לקיים סקר בטיחות מקיף
וכן בכל פתיחה של מוקד הפעילות יש לבצע סקר כהרף עין.
 חניכים ננעלו בחדר פעילות בו הייתה תקלה בסגירת הדלת .תקלה שהוזנחה זמן מה" .בעיה ידועה"
צריכה להיות מטופלת מיד ולא לחכות לתאונה שתתרחש.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות:







קבלן שעבד בגן ילדים השאיר אחריו את שער המקום פתוח .אחד מילדי הגן יצא מהשער ומיד הוחזר
על ידי צוות הגן .יש לשים לב לעובדים וספקים במוקד הפעילות ,לתדרך אותם ולהדגיש בפניהם את
נושאי הבטיחות והביטחון ,בנוסף יש להקפיד על נעילת שערים ולהשגיח על הכניסה.
רכזת מוקד פעילות נשענה על ארון חשמל שמחוץ למבנה בכדי לתלות שלט ,על הארון היה ציפוי חומר
שורף אשר גרם לאלרגיה בגופה .אין להשתמש בארון חשמל למטרות אחרות מלבד החשמל  .לא
תולים עליו דברים ולא מטפסים על ארונות חשמל.
במהלך פעולת התנדבות ברשות ,יצאו שני קומונרים לחלוקת מצרכים עם מתנדבת מטעם העיריה.
המתנדבת שחשה לא טוב נהגה בצורה מסוכנת לנוסעי הרכב ולסביבה עד שלבסוף עצרה ופונתה
למרפאה .על רכז הפעילות להיות בשטח ולוודא כי ההתנדבות בשטח נעשית בצורה בטוחה ושהקשר
עם גורמי החוץ נעשה במרב הזהירות.
חניך רכב על סקייטבורט נפל ונחבל בידו (יד שהחלימה משבר קודם) .הדבר הצריך פינוי בנסיעה
ארוכה בלילה בתנאי עייפות .יש להכיר את הבעיות הרפואיות של החניכים ולהימנע מפעילות
שעלולה לסכן פציעות קיימות.
בזמן פעילות לילדי עובדים חיוניים נפצע ילד מטריקת דלת של מבנה .יש לזכור שלעיתים קיום
הפעילות מתקיים במבנה שאינו עומד בתקני משרד החינוך (בתי חולים) ולכן נדרשת שימת לב
מוגברת  ,הסברה  ,מניעת מפגעים  -יש לבצע סקר סיכונים בכל מבנה אליו נכנסים לפעילות ,יש
לוודא הימצאות תיק מע"רים בפעילות וכן להנחות את החניכים להיזהר מהתנהגות המסכנת את
שלומם.

אירועים מתחום הרגש והנפש:
דרך קבוץ גלו יות  120תל אב יב
טלפון , 03 - 51251 1 1 - 4 :דוא"ל noal@noal.co.il :
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 חניכה העלתה 'טיק טוק' עם מסרים אובדניים .יש לדווח על מקרים כאלו לרכז ממונה ולהורים
ולגורמים הרלוונטיים ביישוב/רשות.
בתרחישים השונים יש לגלות רגישות ,אחריות ואמפטיות ,להיות ערניים לשינוי מצבים
ולהתנהגויות שונות .כאשר התגלה מקרה מסכן חיים ,יש ללוות ולהשגיח על החניך /מדריך עד
להגעת גורם מקצועי ,הורה או בוגר אחראי אחר ,לעולם אין להשאיר את האדם לבדו ,או לאפשר לו
ללכת לבדו ליעדו ,או בדרך ל ...או מ. ...
יש לזכור כי אנו פועלים מתוך דאגה ,אחריות ,שותפות ,ערבות הדדית ,דיווח לגורם מקצועי איננו הלשנה
ואסור שיחשב כך!!  ,יחד עם זאת יש לטפל במקרה בדיסקרטיות וברגישות הראויה .בראשיתו של כל
תרחיש עלינו  -למזער נזקים ,למנוע הסלמה והידרדרות המקרה ולייצב את המצב ,לאחר מכן להפנות לגורם
מקצועי ולעקוב אחר הטיפול.
יש לדווח בהודעת חירום בביפר מנוי  ,33010לאחר מכן לדווח לשדרת ההדרכה במעגל והרכזים הממונים,
ההורים וגורם מקצועי.

אירועים אחרים שהתרחשו החודש:
 בעת חיתוך בעזרת סכין מטבח נחתך חבר תנועה באצבעו .במהלך החודש היו מספר מקרים דומים,
יש להשתמש בסכינים חיתוך ובסכיני מטבח בזהירות רבה.
 בחדר שינה במגורי בוגרים הדליקו החברים גזיית הברגה כדי לבדוק את תקינותה .הגז דלף ולא שמו
לב לכך .כאשר הדליקו את הגזייה היא עלתה באש .החברים פרקו מטף וכיבו את הגזייה .זוהי
"כמעט תאונה" חמורה! אירוע שהיה עלול להסתיים באסון כבד מאוד! השימוש בגזיה בחדר סגור
וחדר שינה בפרט הוא אסור! יש להדליק גזייה רק בשטח פתוח רחוק מאנשים וחומרים דליקים.
 חבר תנועה שלא חש בטוב פונה בלילה למוקד רפואי כנראה כשהוא מיובש וסובל מווירוס .במקרה
ומרגישים לא טוב לאורך היום יש להתייעץ עם מוקד אחיות (במוקד קופת החולים) ולטפל בבעיה
בתחילתה ובשעות היום ולא לחכות להחמרה ולשעת לילה מאוחרת.
זהירות בדרכים:
 במהלך נסיעת חבר תנועה סע באוטובוס ציבורי התנגש בו רכב מאחור .בכל תאונה  ,גם ברכב ציבורי
יש לקחת כל הפרטים של הרכב והנהג ולהיבדקבבית חולים תוך  72שעות .לחבר שלום.
 במהלך נסיעה באיילון רוכב אופנוע התנגש ברכב תנועתי .הרוכב נפל ,הנהג עזר לו לקום אך רוכב
האופנוע ברח .בכל תאונת דרכים ,קלה כחמורה ,יש מיד לצלם את כלי הרכב המעורבים כך
שבמקרה הצורך התמונות ישמשו לאיתור הנפגע/הפוגע.
 ביציאה מחניה בנסיעה לאחור ,פגעה נהגת תנועתית בפגוש של רכב חונה .נסיעה לאחור הינה נסיעה
בעלת סיכון גבוה ..אם ניתן יש להציב מכוון ,אם לא יש לרדת מהרכב ולבדוק את שטח הנסיעה.
נסיעה לאחור צריכה להיות איטית ולא להסתמך רק על חיישני מצלמת הרוורס.
חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש ספטמבר .2020
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 .2סיכום הודעות  33010לחודש ספטמבר  2020והשוואה לחודש ספטמבר .2019
 .3מצ"ב קישור לאתר "חריש לחיים"  – https://mhaim.co.ilבאתר זה תמצאו מידע בנושא חוזרי
מנכ"ל  ,הטפסים השונים (בניהם טופסי דיווח לביטוח) וסיוע בתכנון וקיום מפעלים.
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